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منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

مهدي محمد –سجاد محمدزاده -مهندسان حميدرضا قنبري"كتابي كه در دست داريد با همت 

و تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر  "ذوالفقاري و با همكاري گروه فني و مهندسي ذوق

  ي كنيم.گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدردان

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

Publishing@mftmail.com 
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  انمقدمه مولف 

  هوالحکیم

ي است بر آشنایی با شیوه کدینگ در مبحث می خوانید مقدمه ا آنچه در این کتاب

انتقال اطالعات در شبکه هاي مخابراتی و شبکه هاي کامپیوتري ، امید است مطالعه این 

  کتاب گامی کوچک در ارتقاي سطح دانش علمی مخاطبین گرامی در پی داشته باشد .

  گروه مولفان

  1396زمستان 

  

  

  

  

  

 


